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CARTA DO PASTOR 

13 a 19 de Março 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

Graça e paz Líder. INCENTIVE os membros da Célula e 
relacionar pessoas as quais eles desejam orar e 
apresentar Jesus. 

  

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 Divulgue a “News”: https://youtu.be/1OBzZxTdf-o   

 FIQUE ATENTO: Novo envelope de Dedicação. Veja 
como utilizar: https://youtu.be/KRNbcjG1CDk  

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

EDIFICAÇÃO: VALORES PERDIDOS 

TEXTO BASE: “Ou qual é a mulher que, tendo dez 
dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a 
casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, 
tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: 
Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha 
perdido.” Lucas 15:8,9 
 
INTRODUÇÃO 

Em Lucas 10, temos três parábolas que mostram 

situações onde houve perda: A Dracma perdida (dentro 

de casa), a Ovelha Perdida (fora de casa) e o Filho Pródigo 

(um fora e o outro dentro de casa). 

Na edificação de hoje, vamos aprender com a parábola da 

Dracma Perdida. 

1. VALORIZE O QUE VOCÊ TEM – “Qual mulher que 

perdendo...”: Os maiores valores estão dentro de 

casa: o respeito, o carinho, a paz, a compreensão, a 

paciência, a dedicação, o serviço, a harmonia, a 

doação de si mesmo, o sentar à mesa, comer juntos, a 

disciplina e o amor. 

2. RECONHEÇA QUE VOCÊ PERDEU – “se perder uma...”: 

Não fique buscando culpados, reconheça que perdeu. 

Você não pode terceirizar o problema e deve avaliar 

qual sua parcela de culpa. Isso faz parte da solução. 

3. NÃO TENHA MEDO DA LUZ – “Ela acendeu a 

candeia…”: A luz revela a imperfeição e a sujeira, mas 

também mostra o caminho para a solução. Lâmpada 

para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua 

Palavra, diz o salmista. A luz da candeia é produzida 

com azeite e fogo, que representa o Espírito Santo. 

Precisamos da luz e do fogo (Palavra e Espírito). 

4. TIRE O QUE É DESNECESSÁRIO – “Varreu a casa...”: 

Enfrente o desconforto, a bagunça, levante a poeira. 

Para encontrar o que perdeu terá que trabalhar. 

5. NÃO SE CONFORME – “procurou diligentemente  

até encontrar.”: Não pare enquanto Deus ainda está 

trabalhando. Ele irá recompensar a sua busca: 

“Derramarei água sobre o sedento” (Is 44.3). 

6. CELEBRE AS VITÓRIAS – “E, tendo-a achado, reúne as 

amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, 

porque achei a dracma que eu tinha perdido.”: 

Estabeleça a cultura da Gratidão e da Alegria na sua 

vida. Envolva pessoas na hora de compartilhar vitórias 

e testemunhe os feitos de Deus na sua vida. 

 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Tem algo importante que você perdeu e lutou 
para reencontrar? Compartilhe!  

2. Quais valores da Palavra precisam ser resgatados 
na sua vida? 

3. Qual o caminho que você deve seguir para 

reencontrar esses valores e colocá-los em seu 

dia-a-dia? 
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